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Protokoll för styrelsemöte Ringsjöns vattenråd
Datum: 2013-11-27
Tid: 0830 – 0930
Plats: Höörsalen, Höörs kommun

Närvarande:
Beslutande:
Anna Palm, Höörs kommun, ordförande
Cecilia Lind, Eslöv kommun
Kjell-Åke Persson, Ringsjöns fiskeförening
Kurt Hagenrud, LRF-Hörby
Lars Ahlkvist, Hörby kommun
Ersättare:
Henrik Wöhlecke, Eslövs kommun
Övriga:
Marcus Ohlsson, Ringsjöns vattenråd, sekreterare
Håkan Bergknut, Höör/Hörby kommun, adjungerad
Barne Johansson, Sydvatten AB
Frånvarande:
John Bergström, Ringsjöfisk
George Bergengren, Skåne-Blekinge Jordägareförbund, ersättare
Lena Vought, Hörby naturvårdsförening
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1. Mötets öppnande
Anna Palm förklarade mötet öppnat och hälsade samtliga välkomna.

2. Val av justerare
Styrelsen beslutade att Kjell-Åke Persson jämte ordföranden justerar protokollet.

3. Ekonomisk redovisning
Den ekonomiska redovisningen fram till 2013-10-31 presenterades.
Noterbart var avvikelsen för tjänsteköp från Höörs kommun vilket visade ett överskott på
SEK 22 350. Detta överskott beror på de delade OH-kostnaderna som tillkommer
sekreterartjänsten Rönneåns vattenråd erbjuds. Efter vidare uträkning kommer denna summa
att maximal kunna komma att hamna på SEK 18 000.
Ersättning från Rönneåns vattenråd kommer efter avstämning 2013-11-08 att uppgå till SEK
187 728.
Rönneåns vattenråds styrelse har fattat beslut 2013-04-11 om att sekreteraren får arbeta upp
till 50 %. Dock krävs det att samtliga kommuner ger anslag till sekreterartjänsten för att denna
skall kunna fortlöpa under hela 2014 och framåt.
Styrelsen godkände budgetuppföljningen 2013-10-31.

4. Budget 2014
Budgeten för 2014 presenterades.
Noterbart var att budgeten nu är uppdelad i: övergripande, administration, biomanipulation
och recipientkontroll.
Ersättningen från Rönneåns vattenråd kommer att maximal kunna nå SEK 18 000 och består
då enbart av OH-kostnaderna. Lönekostnaden för vattenrådssekreteraren berör inte Ringsjöns
vattenråd då detta blir ett avtal mellan Höörs kommun och Rönneåns vattenråd.
Båthyran förblir oförändrad SEK 500 000 d.v.s. vattenrådet avbetalar samma summa för de
nya båtarna till Höörs kommun som de gjorde när de gamla hyrdes in av Hässleholms
kommun.
Budgeten för drivmedel 2014 är lägre jämfört med 2013 då de nya båtarna är mer
bränslesnåla.
Styrelsen godkände budgeten 2014 och ställde sig därmed bakom förslaget under
efterföljande stämma.

5. Övrigt
Sportfiskarna hade kommit in med en skriftlig förfrågan om medlemskap i vattenrådet där de
godkänner de skyldigheter som de förbinder sig till för ett medlemskap enligt stadgarna.
Styrelsen gav bifall till sportfiskarnas medlemskap i vattenrådet.
Även MittSkåne Vatten hade kommit in med en förfrågan om ett medlemskap i vattenrådet.
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Styrelsen beslutade att MittSkåneVatten blir medlem då organisationen formellt är bildad.
Under kommande stämma får de endast agera som åhörare.

6. Nästa möte
Nästa möte blev beslutat till den 9:e april 2014, klockan 14.00 – 16.00 i Höörs
kommunhus.

Ordförande

Anna Palm

Sekreterare

Marcus Ohlsson

Justerande

Kjell-Åke Persson

